
< Foto: Voedselbos 'De Woudezel' in Houthulst
(uit:  
https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/nieuws
/voedselbossen-binnen-de-huidige-vlaamse-
beleidscontext-een-situatieschets-anno-2020
Zie ook: nieuws uit Vlaanderen

nieuwsbrief
april 2021

geplande evenementen …
*** In verband met coronamaatregelen is onzeker of geplande activiteiten kunnen doorgaan *** 
Raadpleeg daarom de website of mail naar euridice.leyequienabarca@hvhl.nl voor de meest recente
informatie.

• EURAF Conferentie
De 5e Europese Agroforestry Conferentie (EURAF 2020): ‘Agroforestry voor de transitie naar duur-
zaamheid en bio-economie’ zal plaatsvinden in Nuoro, Sardinië (Italië), van 17 t/m 19 mei 2021. U 
kunt zich al inschrijven via https://www.euraf2020.eu/. De deadline voor registratie zal worden aan-
gepast aan dit nieuwe moment. Zie ook https://www.euraf2020.eu/ en 
https://www.euraf2020.eu/covid-19-emergency/. 

welkom bij de nieuwsbrief!
Welkom bij de zeventiende nieuwsbrief van project FARM LIFE! In deze nieuwsbrief onder andere

een enquête door masterstudenten van hogeschool Van Hall Larenstein. Verder notennieuws van Ton
Baltissen (zie kopje Bob Wertheim). Uit Vlaanderen bericht over de masterclass Mechanisatie in
agroforestry en over permacultuur. Doel van het project FARM LIFE is om bij te dragen aan een
klimaatbestendig Europa, door informatie te verzamelen en te delen, door het ontwikkelen en tonen
van innovatieve adaptatietechnieken en door burgers, belanghebbenden en beleidsmakers bij elkaar
te brengen. De nieuwsbrief verschijnt 11x per jaar.

inschrijven en uitschrijven voor de nieuwsbrief …
Wilt u zich inschrijven of uitschrijven voor de nieuwsbrief? Mail dan uw naam naar

euridice.leyequienabarca@hvhl.nl, onder vermelding van: inschrijving nieuwsbrief of uitschrijving
nieuwsbrief.  
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schrijf je in voor de Vlaamse online masterclass: ‘Mechanisatie in agroforestry’, dinsdag 11 mei ’21 
van 9u tot 12u.
Een gedeeltelijke mechanisatie van het teeltproces is op veel landbouwbedrijven onmisbaar. Ook bij
agroforestry-toepassingen is dit vaak noodzakelijk om een haalbare, efficiënte en economische
uitbating te realiseren. Tijdens deze masterclass focussen we op een aantal concrete mechanisatie-
aspecten in agroforestry. Een inleiding wordt verzorgd door (Isabella Selin Norén, WUR), vervolgens
wordt het machinale beheer van knotbomen, hagen en houtkanten besproken (Mathias D’Hooghe,
Boerennatuur), evenals de mechanisatie in de teelt van walnoten (Steven Van den Berge, Buxusberg) en
hazelnoten (Harm Tuenter). Inschrijven voor deze masterclass kan tot 7 mei via deze link.

permacultuur opgenomen in de jaarlijkse verzamelaanvraag Vlaanderen
In Vlaanderen is onlangs ‘permacultuur’ opgenomen met teeltcode 989 in de verzamelaanvraag van
2021 (Gecombineerde opgave in Nederland). Permacultuur wordt gebruikt voor een perceel waarop
veel verschillende gewassen samen geteeld worden in (eventueel) verschillende lagen, met daartussen
(eventueel) niet beteelde stroken. Het streeft naar de ontwikkeling van een landbouwecosysteem dat
duurzaam en veerkrachtig is en baseert zich op patronen en kenmerken uit natuurlijke ecosystemen.
Het perceel kan worden gebuikt voor het aanwenden van subsidies indien het op landbouwgrond is
gelegen. Dit biedt ook mogelijkheden voor sterk gemengde vormen van agroforestry, want deze
teeltcode kan je ook toepassen in combinatie met een boslandbouwsysteem (en dus ook de
boslandbouwsubsidie in Vlaanderen). Meer info vind je hier.

bijeenkomsten met Bob Wertheim
Er worden twee online bijeenkomsten georganiseerd met Bob Wertheim (voormalig onderzoeker fruit-
en notenteelt van het Proefstation Wilhelminadorp en adviseur van de Nederlandse Notenvereniging) 
over starten met walnotenteelt en rassenkeuze.
en wel op:
woensdag 12 mei, 12.30 tot 13.45 uur
woensdag 19 mei, 12.30 tot 13.45 uur.

Wat komt er aan de orde?
• Starten met walnotenteelt;
• Walnotenbomen passen prima in agroforestrysystemen;
• Geschikt als afscheiding tussen percelen op het erf, als bufferstrook tussen weiland en sloot, maar 
ook intensieve teelten zijn mogelijk;
• Wel is het belangrijk om goed inzicht te hebben in wat je wilt en verwacht van de teelt om de juiste
keuzes te maken;
• Welk perceel kies je? Waar is de bodem geschikt voor? 
• Welke rassen passen daarbij? En passen die dan ook bij het teeltdoel? 
Al deze vragen komen tijdens de twee online bijeenkomsten aan de orde. Met meer kennis en inzicht
kun je de juiste keuzes maken voor een geslaagde notenteelt. Meer informatie:
https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/toekomstgericht-ondernemenschap/notenteelt-en-
agroforestry/project-updates/nieuwe-bijeenkomsten-walnotenteelt

Aanmelden :
https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/toekomstgericht-ondernemenschap/notenteelt-en-
agroforestry/aanmeldformulier-notenteelt-en-agroforestry

enquête masterstudenten Hogeschool Van Hall Larenstein
Agroforestry, landbouw met bomen, is op dit moment nog vrij onbekend in Nederland. Als lezer van 
deze nieuwsbrief weet u gelukkig al iets meer!
Wat van belang is voor de ontwikkeling van de sector, is verwerking en marketing van de producten. De 
bedrijven die nu in de context van het FARM LIFE project aan het planten zijn, hebben daar al over 
nagedacht, maar: wat zijn de mogelijkheden wanneer meer boeren zich aansluiten? Hoe dan ook zal 
het zo zijn dat in de eerste jaren de geproduceerde hoeveelheden vrij klein zijn en kunnen variëren.
Wat zijn de mogelijkheden bij verwerkers? En hoe kijken potentiële kopers hier tegen aan?

Om dit in beeld te brengen, is een groep internationale masterstudenten van Hogeschool Van Hall 
Larenstein bezig met een onderzoekje. Ze willen aan zowel verwerkers als aan potentiële klanten (u als 
lezer van de nieuwsbrief) wat vragen stellen.
Zou u voor deze studenten de enquête willen invullen? Deze vindt u achter de volgende link.
Het is een beperkt aantal vragen, het invullen zal u ongeveer 5 minuten kosten. Omdat onze studenten 
geen Nederlands spreken, zijn de vragen in het Engels opgesteld.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtd3eixi29DYuZdri1Usf79KKojyHd4QKvvlUxgzOumxENRQ
/viewform
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